
Powiatowy konkurs plastyczno-literacki dla dzieci i młodzieży 

pt. „Niezwykłe wakacje” 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO 

Opowiedzcie o swoich niezwykłych wakacjach! Pokażcie Wasze wspomnienia – im 
kreatywniej, tym lepiej! Wakacyjna przygoda? W takim razie to idealny czas, by o tym 
opowiedzieć. Zatem pióra, pędzle, kredki, aparaty i długopisy w dłoń. Czekamy na Wasze 
prace plastyczne, literackie i fotograficzne, które pokażą, co Was spotkało. 

1.Organizatorem konkursu jest: 

 Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie 
ul. Warszawska 34 
06-400 Ciechanów 
e-mail: biblioteka@pbpciechanow.pl 

 Konkurs trwa od 10 sierpnia do 15 września 2021 r. 

 2. Cele konkursu 

1. Kształtowanie wyobraźni dzieci, 
2. Rozwijanie umiejętności manualnych, 
3. Pogłębianie zainteresowań literackich dzieci, 
4. Rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej dzieci. 

 3. Miejsce i sposób przesyłania prac 

Prace należy złożyć osobiście w Wypożyczalni Głównej PBP (ul. Warszawska 34, 06-400 
Ciechanów), Wypożyczalnia Nr 1 (ul. Okrzei 20A, 06-400 Ciechanów) lub przesłać pocztą na 
adres: 

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie 
ul. Warszawska 34, 06-400 Ciechanów 

4. Zasady udziału w konkursie 

 Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat (mieszkających 
na terenie powiatu ciechanowskiego), 

 rozpatrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych (7 – 9 lat; 10 – 12 lat; 13 – 15 
lat), 

 Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać do wyboru pracę: plastyczną, 
fotograficzną lub literacką w jednej z czterech kategorii tematycznych: „Niezwykła 
podróż”, „Niezwykłe miejsce”, „Niezwykłe spotkanie”, „Niezwykły widok”, 

 Na konkurs mogą być nadsyłane prace w postaci zdjęć, rysunków, prac pisemnych, 
 Praca musi być wykonana samodzielnie, 
 Każdy z uczestników może przekazać jedną pracę, 
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 Technika wykonania pracy: dowolna, 
 Format pracy: dowolny, 
 Regulamin konkursu i wzory dokumentów, które należy dołączyć do pracy będą 

dostępne na stronie internetowej Organizatora tj. metryczka, zgody opiekuna na 
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku autorów prac, 

 Składając pracę konkursową, należy wypełnić Załącznik Nr 1 (metryczka),        
Załącznik Nr 2 (Formularz zgłoszeniowy) do niniejszego Regulaminu,  

 Brak podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym oraz brak zgody na przetwarzanie 
danych osobowych (RODO), wyklucza prace z konkursu, 

 Termin składania prac upływa 15 września 2021 roku. 

5. Ogłoszenie wyników 

 O wynikach i ilości nagród zdecyduje jury,  
 Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu, 
 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 23 września 2021 roku na stronie 

Biblioteki oraz  Facebooku, 
 Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą mailową lub telefonicznie, 
 Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a ich odbiór będzie ustalany 

indywidualnie. 

6. Kryteria oceniania prac 

Przesłane prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

 Zgodność pracy z tematem (zgodność z regulaminem i tematyką konkursu) –skala 
ocen 0-5 punktów, 

 Walory plastyczne (umiejętności plastyczne, fotograficzne i literackie; technika 
plastyczna, fotograficzna i literacka; estetyka pracy) –skala ocen 0-5 punktów, 

 Kreatywność, oryginalność oraz pomysłowość pracy – skala ocen 0-5 punktów, 
 Poprawność i sprawność językowa. 

7. Postanowienia końcowe 

 Przystąpienie uczestnictwa do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści 
niniejszego Regulaminu, 

 Prace nie są zwracane, a wybrane prace zostaną wywieszone w bibliotece, 
opublikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych PBP, 
zatem biblioteka zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac konkursowych, 

 Konkurs przebiega zgodnie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz 
obowiązujących przepisów dotyczących COVID-19, 

 Konkurs zostanie rozpropagowany w środowisku poprzez informacje zamieszczone 
na stronie internetowej i na profilu Organizatora, portalu Facebook oraz wzmianki w 
lokalnych mediach, 

 W razie niejasności związanych z regulaminem na temat konkursu informacje 
udzielane będą w siedzibie PBP w Ciechanowie, ul warszawska 34; nr tel. 23 672 28 
99 lub e-mail: im@pbpciechanow.pl, 

 Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny. 
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Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie jako 
Administrator danych, przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu w celu 
przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże uczestnictwo nie jest 
możliwe bez ich podania. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych, która stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

Wzory metryczki oraz zgód za przetwarzanie wizerunku zamieszczono na stronie 
internetowej Organizatora w sekcji Dokumenty do pobrania. 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.pbpciechanow.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pbpciechanow.pl/


Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu plastyczno-literackiego „Niezwykłe wakacje” 

 

Wzór metryczki: 

 

Tytuł pracy/kategoria tematyczna…………………………………………………… 

Imię i nazwisko, wiek autora pracy…………………………………………………. 

Adres i telefon opiekuna…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do regulaminu Konkursu Plastyczno-literackiego „Niezwykłe wakacje” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

  Imię i nazwisko autora pracy     

  Wiek   

  Nazwisko i imię rodzica / opiekuna     

  Dane kontaktowe: numer telefonu 

 i adres mailowy   
  

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z udziałem  moim/mojego dziecka 

…………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko 

w  konkursie plastyczno-literackim pt. „Niezwykłe wakacje” organizowanym przez 

Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, potwierdzam 

zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz wyrażam zgodę na: 

 przetwarzanie  danych  osobowych moich / mojego dziecka w zakresie dotyczącym 

konkursu, 

 wykorzystywanie wizerunku mojego / mojego dziecka  w dokumentacji związanej z 

konkursem, 

 ewentualną publikację imienia i nazwiska oraz wykonanych prac plastycznych na 

stronie internetowej biblioteki oraz w mediach, 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. 2019 r., 

poz.1781.); 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 

2019 r., poz. 1231). 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ; 

……………………………………………………………………………………. 

data i czytelny podpis Rodzica / Opiekuna / Uczestnika 

 

 


